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Protokół Nr 41/5/2014 

z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług 

w dniu 6 listopada 2014 roku 

 

Posiedzeniu przewodniczył Pan Zbigniew Rusak – Przewodniczący Komisji Gospodarki 

Komunalnej, Handlu i Usług.  

Obecni, jak w załączonej liście obecności. 

Ad. 1 

 Pan Zbigniew Rusak – Przewodniczący Komisji, stwierdził na podstawie listy obecności 

prawomocność obrad Komisji i otworzył posiedzenie.  

Ad. 2 

Przewodniczący komisji poprosił o przyjęcie następującego porządku obrad: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Opiniowanie projektu uchwały uchylającej uchwałę w sprawie opłaty od 

posiadania psów. 

4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014 rok. 

5. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Sandomierz na lata 2014 – 2026. 

6. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania 

dotychczasowej taryfy za odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych (…) 

7. Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji w 2014 roku. 

8. Zamknięcie obrad. 

Głosowano: 4 „za” – jednogłośnie – porządek został przyjęty. 

Ad. 3 

Opiniowanie projektu uchwały uchylającej uchwałę w sprawie opłaty od posiadania psów. 

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił Pan Cezary Gradziński – Skarbnik Miasta. 

Komisja nie wniosła uwag. 

Przewodniczący Komisji poprosił o pozytywne zaopiniowanie projektu. 

Głosowano: 4 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Ad. 4 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014 rok. 

Komisja wysłuchała uzasadnienia do projektu uchwały, które przedstawił Pan Cezary 

Gradziński. 

Uwag nie wniesiono. 

Przewodniczący Komisji poprosił o pozytywne zaopiniowanie projektu. 

Głosowano: 4 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Ad. 5 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Sandomierz na lata 2014 – 2026. 

Uzasadnienie przedstawił Pan Cezary Gradziński. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Pan Zbigniew Rusak - Przewodniczący Komisji poprosił o pozytywne zaopiniowanie projektu. 

Głosowano: 4 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 
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Ad. 6 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania 
dotychczasowej taryfy za odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych z powierzchni 
zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni do kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej na 
terenie miasta Sandomierza na okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. 
Komisja zapoznała się z treścią uzasadnienia – uwag nie wniesiono. 
Pan Zbigniew Rusak poprosił o pozytywne zaopiniowanie projektu. 
Głosowano: 4 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 
Ad. 7 

Pan Zbigniew Rusak przedstawił krótkie sprawozdanie z pracy Komisji w 2014 roku: 
„Komisja dokonała w oceny prowadzonych w mieście remontów dróg oraz efektywności 
wydatkowania środków przeznaczonych na ten cel w budżecie miasta. Zawnioskowała do 
Burmistrza o wykorzystanie pozostałych środków na konkretne zadania, między innymi  
remont ul. Łąkowej. 
Komisja omówiła zagadnienia związane z  funkcjonowaniem  parkingów w mieście. 
Opiniowała projekty uchwał: 
- w sprawie zabezpieczenia środków na realizację projektu „Remont-przebudowa drogi 
gminnej ul. 11 Listopada w Sandomierzu”,  
- w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014 rok,  
- określenia inkasenta opłaty targowej na targowisku miejskim „Mój  Rynek” w Sandomierzu 
oraz na Rynku Starego Miasta, Małym Rynku oraz innych miejscach na terenie Sandomierza, 
w których prowadzona jest sprzedaż, 
Opiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie  gminy Sandomierz na rok 
2014. 
Komisja przeanalizowała i zaopiniowała projekty uchwał dotyczące: 
- określenia wysokości jednorazowych dziennych stawek opłaty targowej, 
- udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Świętokrzyskiemu na realizacje zadania 
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 777 – ul. Lubelska w Sandomierzu, 
- zmian w budżecie miasta na 2014 rok, 
- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2014 – 2026, 
- wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń 
kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.  
w Sandomierzu na lata 2014-2017, 
- zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 
ścieków”. 
Powyższe podsumowanie przyjęto bez uwag. 
 
Ad. 8 

Pan Zbigniew Rusak podziękował radnym za współpracę, stwierdził wyczerpanie porządku 
obrad i zamknął posiedzenie. 
 

      Zbigniew Rusak 
            Przewodniczący  

Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług 
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Protokołowała: Renata Tkacz 


